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नेपाल विविध सेिा तर्फको कम्प्युटर अपरे टर पदको परीक्षा भिन कायम गररएको सूचना ।
सूचना नं. 17/०७8-७9

,

मममत २०७8/06/06

लोक सेिा आयोग, काठमाडौं कायाफलय, अनामनगरको विज्ञापन नं. 12036-12042/2077-78 (खुला तथा समािेशी) ,

रा.प.अनं.प्रथम श्रे णी (प्राविमधक), नेपाल विविध, कम्प्युटर अपरे टर पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी online बाट दरखास्त र्ाराम स्िीकृत

भएका सम्पपूणफ उम्पमेदिारहरुको प्रमतयोमगतात्मक मलखखत परीक्षा पूि फ प्रकाखशत कायफक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्िास््य सुरक्षा
सम्पबन्द्धी मापदण्ड पालना गने गराउने गरी दे हाय बमोखिमको मममत, समय र स्थानमा मलखखत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पबखन्द्धत सबैको

िानकारीको लामग यो सूचना प्रकाखशत गररएको छ । हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्िीकृत भएका बाहे क अन्द्यत्र परीक्षा केन्द्रका
परीक्षाथीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराईने छै न ।साथै तोवकएको परक्षा भिन बाहे क अन्द्य परीक्षा भिनहरुमा कुनै पमन उम्पमेदिारहरुलाई
सखम्पममलत गराइने छै न ।
क्र.
सं.

१

परीक्षा कायाक्रम

विज्ञापन नं.

श्रेणी / पद

12036-12042/2077-78

रा.प.अनं.प्रथम

(खुला तथा समािेशी)

सेिा/ समूह/ उपसमूह

/ कम्प्युटर

नेपाल विविध

अपरे टर

परीक्षा वमवि र समय

2078/06/20
विहानको 7:30 बिे

समय
अिवि

45 ममनेट

परीक्षा प्रणाली

बस्तुगत
बहुिैकखपपक प्रश्न

परीक्षा भवन
क्र. सं.

१
2
३

उम्मेदिारहरुको रोल नं.

410001 दे खख 410200 सम्पम
410201 दे खख 410400 सम्पम
410401 दे खख बााँकी सबै उम्पमेदिारहरु

संख्या

परीक्षा केन्द्र

200

श्री मसद्धाथफ मा.वि., नगरपामलका रोड, हेटौंडा (केन्द्र - क)

२००

श्री मसद्धाथफ मा.वि., नगरपामलका रोड, हेटौंडा (केन्द्र - ख)

239

ु ी क्याम्पपस, हेटौडा
श्री मकिानपुर बहुमख

रष्टव्य:-१
क) परीक्षा सञ्चालन हुने ददन अप्रत्याखशत विदा पनफ गएमा आयोगको पूि फ सूचना विना मनधाफररत कायफक्रम अनुसारको परीक्षा स्थमगत हुनेछैन ।
ख) प्रिेश-पत्र विना कुनै पमन उम्पमेदिारलाई परीक्षामा सखम्पममलत गराईने छै न ।
ग) परीक्षा शुरु हुन ु भन्द्दा १ घण्टा अगाडी परीक्षा केन्द्रमा आईपुग्नु पनेछ ।
घ) परीक्षा भिनमा मोबाईल तथा मबद्युमतय सामाग्री मनषेध गररएको छ ।
ङ) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनुप
फ नेछ ।
च) तोवकएको परीक्षा केन्द्र बाहेक अन्द्य परीक्षा केन्द्रमा सहभागी गराईने छै न ।

छ) परीक्षाथीले परीक्षामा सहभागी हुन आउाँ दा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र िा सरकारी कायाफलयिाट िारी भएको र्ोटो सवहतको कुनै एक सक्कलै
प्रमाणपत्र मलई उपखस्थत हुनपु नेछ ।

रष्टव्य:- २ सं क्रमणको विशेष अिस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन)सम्पबन्द्धी मापदण्ड , २०७७ (सं सोधन सवहत) अनुसार परीक्षाथीले दे हायका
विषयहरुको पूण फ पालना गनुपफ नेछ ।

क) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गनुफ अखघ अमनिायफ रुपमा मास्क लगाउनु पनेछ । साथै उम्पमेदिार स्ियंले आफ्नो प्रयोिनको लामग स्यामनटाईिर तथा
खानेपानीको व्यिस्था गनुप
फ नेछ ।

ख) परीक्षा केन्द्र प्रिेश गदाफ, शौचालय िााँदा आउाँ दा, परीक्षा केन्द्रबाट बावहररदा एकआपसमा दुई ममटरको दुरी कायम गनुपफ नेछ ।
ग) परीक्षामा खवटएका िनशखिले ददएको मनदे शन पूणफ पालना गनुफ पनेछ ।

घ) उम्पमेदिारले आफ्नो स्िास््य अिस्थाको बारे मा आयोगको Website मा आफ्नो User Id मार्फत कोमभड-19 सम्पबखन्द्ध स्ियं घोषणा भनुफ पनेछ ।
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इमेल: hetauda@psc.gov.np

ङ) कोमभड-१९ सं क्रममत उम्पमेदिारहरुको लामग मबशेष परीक्षा केन्द्रको ब्यबस्था गरीने हुाँदा साँक्रममत परीक्षाथीहरु आर्ु सं क्रममत भएको िानकारी
यस कायाफलयको र्ोन नं. 057-520302, 526822 र मोबाईल नंबर ९८५५०१९३०२ मा सम्पपकफ गरी िा इमेल hetauda@psc.gov.np
तथा मनिेदनको माध्यमबाट सो को

कान्तिराज मैनाली
नायब सब्ु बा

िानकारी यस कायाफलयलाई ददनुहन
ु सुखचत गररन्द्छ ।

बद्रीनाथ सापकोटा
शाखा अन्िकृ ि

िेज प्रसाद दाहाल
उप-सन्िब

